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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)

1. Wybrane dane skonsolidowane

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży działalność zaniechana

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) z działalności operacyjnej działalność
kontynuowana
Zysk (strata) z działalności operacyjnej działalność
zaniechana

Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) brutto działalność kontynuowana
Zysk (strata) brutto działalność zaniechana

Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto działalność kontynuowana
Zysk (strata) netto działalność zaniechana

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Stan na dzień
Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

II kwartał 2018
narastająco

II kwartał
2017
narastająco

II kwartał 2018
narastająco EUR

II kwartał 2017
narastająco EUR

512 949

629 338

120 994

148 170

437 963

629 338

103 307

148 170

74 985

17 688

102 995

6 663

24 294

1 569

103 564

6 663

24 429

1 569

(569)

(134)

101 825

4 168

24 018

981

102 394

4 168

24 153

981

(569)

(134)

81 779

3 745

19 290

882

82 348

3 745

19 424

882

(569)

(134)

(32 904)

21 322

(7 761)

5 020

175 011

(5 933)

41 282

(1 397)

(156 337)

(1 746)

(36 877)

(411)

(14 230)

13 643

(3 357)

3 212

26,17
30.06.2018

438 222

1,20
31.12.2017

583 418

6,17
30.06.2018 EUR

100 473

0,28
31.12.2017 EUR

139 878

35 401

39 090

8 117

9 372

105 606

325 277

24 213

77 987

297 215

219 051

68 144

52 519

15 623

15 623

3 582

3 746

3 124 500

3 124 500

3 124 500

3 124 500

95,12

70,11

21,81

16,81

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki Dominującej

Olsztyn, dnia 28 września 2018 roku
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)

2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy zakończony dnia
oraz za okres obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2017 (w tysiącach złotych).
Nota

01.01.2018 - 30.06.2018

30 czerwca 2018 roku

01.01.2017 - 30.06.2017

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów

17.1

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

17.1

Przychody ze sprzedaży
17.2

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

17.2

Koszt własny sprzedaży

17.2

Koszty ogólnego zarządu

17.2

Pozostałe przychody operacyjne

17.3

Pozostałe koszty operacyjne

17.4

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Zysk /(strata) netto za okres
Inne całkowite dochody netto

34 858
19 199

23 003
629 338
541 462
21 917
563 379

65 959
39 326
20 402
1 862
1 430

4 889

(1 170)
102 394

24

613 347

108 100

103 564
17.5

Zysk (strata) brutto

Działalność zaniechana

14 706

54 409

Koszty sprzedaży

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

368 848

383 554

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Podatek dochodowy

15 674
437 963

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Koszty finansowe netto

422 290

6 663
(2 494)
4 168
423

20 046
82 348

3 745

(569)
81 779

3 745

(526)

1 241

(526)

1 241

81 253

4 986

81 779

3 745

81 779

3 745

81 253

4 986

81 253

4 986

podstawowy z zysku za okres

26,17

1,20

podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej

26,17

1,20

rozwodniony z zysku za okres

26,17

1,20

rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej

26,17

1,20

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY
Zysk ogółem przypadający na
akcjonariuszy jednostki dominującej
udziały nie dające kontroli

Łączne całkowite dochody przypadające na
akcjonariuszy jednostki dominującej
udziały nie dające kontroli
Suma całkowitych dochodów
Zysk/(strata) netto na jedną akcję

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki Dominującej

Olsztyn, dnia 28 września 2018 roku
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)

3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku i 31 grudnia 2017 roku (w tysiącach złotych)
30.06.2018

Działalność
kontynuowana

Działalność
zaniechana

31.12.2017

Działalność
kontynuowana

Działalność
zaniechana

191 383

172 281

19 102

271 789

169 397

102 392

178 623

159 754

18 869

256 774

154 671

102 103

532

532

-

532

532

Wartości niematerialne

3 263

3 258

5

3 640

3 633

7

Wartość firmy

1 103

1 103

-

1 103

1 103

-

AKTYWA

Nota

Aktywa trwałe (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne

Pozostałe aktywa finansowe

18.1

-

-

-

-

-

Należności handlowe i pozostałe

18.1

430

430

-

578

578

-

7 432

7 204

228

9 162

8 879

283

-

-

-

-

-

246 839

245 064

1 775

311 629

267 611

44 018

74 923

74 452

470

84 291

77 055

7 236

1 716

1 716

-

140 851

140 644

207

182 990

146 829

36 161

26 170

25 838

332

40 399

40 107

292

-

(317)

317

2 820

2 820

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

24

Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
(krótkoterminowe)
Zapasy
Pochodne instrumenty finansowe
Należności handlowe i pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe

18.1

Rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW
PASYWA

3 179

2 730

449

1 129

1 079

50

438 222

417 345

20 877

583 418

437 007

146 411

216 951

2 100

30.06.2018

Kapitał własny (przypisany
akcjonariuszom jednostki
dominującej)

-

297 215

31.12.2017

273 594

23 621

219 051

Kapitał zakładowy

15 623

15 623

-

15 623

15 623

Pozostałe kapitały

148 625

148 625

-

132 131

132 131

Zyski zatrzymane

133 493

133 493

-

70 385

68 285

(526)

(526)

-

912

912

297 215

273 594

23 621

219 051

216 951

2 100

35 401

33 250

2 151

39 090

34 141

4 949

-

-

-

-

1 270

1 088

182

1 487

1 089

398

-

-

-

-

15 568

15 173

395

15 341

14 759

582

Kapitał z aktualizacji wyceny

2 100

Kapitały własne przypadające
udziałom nie dającym kontroli
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Rezerwy długoterminowe

20

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Dotacje
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

6 781

5 473

1 308

9 108

5 422

3 686

11 504

11 238

266

12 835

12 552

283

278

278

-

319

319

105 606

100 183

5 423

325 277

284 708

-

-

-

151 268

151 268

86 558

83 931

2 627

166 895

127 889

39 006

14 112

11 900

2 212

3 392

2 549

843

1 114

849

265

1 116

716

400

649

648

-

13

13

3 173

2 855

319

2 593

2 272

321

Stan zobowiązań ogółem

141 007

133 433

7 574

364 367

318 849

45 518

SUMA PASYWÓW

438 222

407 027

31 195

583 418

535 800

47 618

24

Inne rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania handlowe i pozostałe
Rezerwy krótkoterminowe

20

Dotacje
Pochodne instrumenty finansowe
Inne rozliczenia międzyokresowe

28

40 569

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki Dominującej

Olsztyn, dnia 28 września 2018 roku
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)

4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
oraz za okres obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2017 (w tysiącach złotych).
01.01.2018 - 30.06.2018

01.01.2017 - 30.06.2017

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych

81 779

3 745

(114 682)

17 577

9 084

9 768

0

Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych

(449)

259

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4 286

1 760

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty

(104 972)

(57)

9 125

9 785

6 011

(12 753)

40 479

(21 029)

(74 913)

32 059

(2 571)

(1 871)

(762)

(344)

(32 904)

21 322

183 461

1 232

183 461

1 064

Z aktywów finansowych, w tym:

0

168

w jednostkach powiązanych

0

159

0

159

0

9

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0

9

inne wpływy z aktywów finansowych

0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

dywidendy i udziały w zyskach
odsetki
w pozostałych jednostkach

Inne wpływy inwestycyjne

0

Wydatki

8 450

7 165

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

8 955

6 670

Na aktywa finansowe, w tym:
w pozostałych jednostkach
udzielone pożyczki długoterminowe
Spłata zobowiązań z tytułu instrumentów finansowych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(505)

495

175 011

(5 933)

192

2 119

0

1 868

192

181

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Kredyty i pożyczki
Otrzymane płatności z tytułu umów leasingu
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Spłaty kredytów i pożyczek

0

70

156 529

3 865

2 559
151 268

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

1 466

Odsetki

1 235

Inne wydatki finansowe

1 553

1

2 312

(156 337)

(1 746)

Przepływy pieniężne netto, razem

(14 230)

13 643

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

(14 230)

13 643

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

281

(71)

Środki pieniężne na początek okresu

40 400

27 076

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:

26 170

40 719

o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje o przepływach pieniężnych
Podatek dochodowy zapłacony

19 241

1 068

W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych nie została wydzielona działalność zaniechana. Działanie takie wymaga znacznego nakładu pracy i jest
niewspółmierne do uzyskanych korzyści informacyjnych.
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa
Olsztyn, dnia 28 września 2018 roku

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki Dominującej
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)

5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
oraz za okres obrotowy zakończony dnia 30 czerwca 2017 (w tysiącach złotych).

Przypadający na akcjonariuszy Spółki
Kapitał
akcyjny
Na dzień 1 stycznia 2017 r.
Rozwiązanie rezerwy z tytułu
podatku dochodowego

15 623

Pozostałe
kapitały
129 853

Różnice kursowe z konsolidacji
Zysk lub (strata) lat ubiegłych

2 321

Zysk lub (strata) roku
Różnice konsolidacyjne

Zyski
zatrzymane
64 636

Kapitał z
aktualizacji
wyceny
-1 286

Razem

208 827

Przypadający na
akcjonariuszy
mniejszościowych

Kapitał własny
ogółem
208 827

105

105

105

-224

-224

-224

3 745

3 745

3 745

562

562

562

2 526

2 526

2 526

-2 321

Wypłata dywidendy
Udział akcjonariuszy
posiadających udziały nie
dające kontroli
Inne (instrumenty pochodne
zabezpieczające)
Na dzień 30 czerwca 2017 r.

15 623

132 174

66 503

1 241

215 540

215 540

Na dzień 1 stycznia 2018 r.
Rozwiązanie rezerwy z tytułu
podatku dochodowego

15 623

132 131

70 385

912

219 051

219 051

230

230

81 779

81 779

230

Różnice kursowe z konsolidacji
Zysk lub (strata) lat ubiegłych

16 494

Zysk lub (strata) roku

81 779

Różnice konsolidacyjne
Wypłata dywidendy*
Udział akcjonariuszy
posiadających udziały nie
dające kontroli
Inne (instrumenty pochodne
zabezpieczające)
Na dzień 30 czerwca 2018 r.

-16 494

15 623

148 625

93

93

93

-2 500

-2 500

-2 500

-1 438

-1 438

-1 438

-526

297 215

297 215

133 493

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki Dominującej

Olsztyn, dnia 28 września 2018 roku
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6. Informacje ogólne
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrotowy zakończony 30 czerwca 2018 roku oraz zawiera dane
porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres obrotowy
zakończony 30 czerwca 2017 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, z przepływów pieniężnych oraz ze zmian w kapitale
własnym.
Indykpol S.A. – jednostka dominująca Grupy Kapitałowej - została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 17 listopada 1993 roku.
Siedziba Spółki dominującej mieści się w Olsztynie przy ul. Jesiennej 3.
Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037732.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 510523536.
Czas trwania Spółki dominującej jest nieograniczony.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej jest:

przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu wg PKD – 10.12.Z,

produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego wg PKD – 10.13.Z,

chów i hodowla drobiu wg PKD – 01.47.Z.
Spółka dominująca działa w branży spożywczej.

7. Skład Grupy Kapitałowej Indykpol
W skład Grupy wchodzi Indykpol S.A. oraz następujące spółki zależne:

Indykpol S.A. Kapitał podstawowy 15 623 tys. zł
LZD „Eldrob” S.A.
Kapitał podstawowy 7 767 tys. zł

Siedziba: Świebodzin
Zakres działalności: usługowa produkcja przetwórcza
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%

„OZKOM”Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 3 985 tys. zł

Siedziba: Olsztyn
Zakres działalności: usługi techniczne
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 99,87%/99,87%

Nutripol Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 6 812 tys. zł

Siedziba: Olsztynek
Zakres działalności: produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%

„Indykpol Brand” Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 62 005 tys. zł

Wołżańskie Delikatesy Sp. z o.o.
Kapitał podstawowy 40 000 tys. RUB
(4 103 tys. zł; wg kursu z dnia nabycia)

Siedziba: Warszawa
Zakres działalności: dzierżawa własności intelektualnej
i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim, Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu:100,00%/100,00%

Siedziba: Wierchnie Usłonie Republika Tatarstan (Fed. Rosyjska)
Zakres działalności: produkcja pasz, produkcja piskląt, chów
i ubój indyków oraz produkcja wyrobów drobiowych
Metoda konsolidacji: pełna
Udział w kapitale zakładowym/prawach głosu: 100%/100%

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawa w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
wykreślił „Indykpol Brand Management” Sp. z o.o. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
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8. Skład Zarządu Spółki dominującej
Skład Zarządu Spółki dominującej na dzień 30.06 2018 roku był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora
Generalnego pełnił Piotr Kulikowski.
Funkcje Prokurentów pełniły następujące osoby:


Leszek Krzewicki – Dyrektor ds. Techniki i Inwestycji,



Maciej Sośnicki – Dyrektor Pionu Operacyjnego,



Halina Gajdzińska –Dyrektor ds. Jakości,



Lech Klimkowski – Dyrektor ds. Controllingu i Planowania,



Michał Bitner – Koordynator Zarządu ds. Operacyjnych



Wojciech Marchlewski – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Z dniem 27 czerwca 2018 roku została odwołana prokura udzielona Pani Agnieszce Szajkowskiej-Majewskiej – Dyrektorowi
Zarządzającemu Zasobami Ludzkimi

9. Skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej
W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień 30.06 2018 roku wchodzili:



Feliks Kulikowski - Prezes Rady,



Dorota Madejska - Wiceprezes Rady,



Alfred Sutarzewicz - Członek Rady Nadzorczej,



Andrzej Dorosz - Członek Rady Nadzorczej,



Sawa Zarębińska - Członek Rady Nadzorczej



Robert Rogowski – członek Rady Nadzorczej

10.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 28 września 2018
roku.

11.Firma audytorska
Sprawozdanie podlegało przeglądowi przez firmę audytorską BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

12.Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Indykpol S.A. i Spółek zależnych zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu
historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Wartość
bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, które można przypisać
ryzyku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę dominującą i Spółki zależne w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy.

12.1.

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(„MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej („KIMSF”).
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12.2.

Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych

Walutą pomiaru Grupy i walutą sprawozdawczą sprawozdania finansowego jest złoty polski.

13.Zmiany stosowanych zasad rachunkowości
W pierwszym półroczu 2018 i w okresie porównawczym Grupa nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości.

14.Nowe standardy i interpretacje
14.1.
Standardy i zmiany w standardach rachunkowości oraz interpretacjach do tych standardów
obowiązujące na dzień 01 stycznia 2018 r.
Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za I półrocze 2018 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2017 rok, z wyjątkiem zmian opisanych poniżej.
Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis zasad rachunkowości przyjętych
przez Grupę Kapitałową Indykpol został przedstawiony w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok,
opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

14.2.
Wpływ zastosowania nowych standardów na sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018
roku

Od 1 stycznia 2018 roku Grupa wprowadziła zmiany do stosowanych zasad rachunkowości w związku z wejściem w życie nowych
standardów rachunkowości: MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz MSSF 9 „Instrumenty finansowe”.

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości
Zmiany wynikające ze zmian MSSF

W 2018 roku nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości w stosunku do ostatniego rocznego sprawozdania finansowego
z wyjątkiem zmian przepisów przedstawionych poniżej.
Prezentacja nowych standardów, zmian do istniejących standardów oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w UE wchodzące w życie po raz pierwszy w roku 2018:

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz zmiany do MSSF 15 „Data wejścia w życie MSSF 15”
Nowy ujednolicony standard został zatwierdzony w UE w dniu 22 września 2016 roku i obowiązuje w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie. Standard ustanawia jednolite ramy ujmowania przychodów
i zawiera zasady, które zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących obecnie w
MSSF, w szczególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz związanych z nimi interpretacjach.

Zmiany do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z
klientami”, który został zatwierdzony w dniu 22 września 2016 roku, a następnie zmieniony w UE w dniu 31 października 2017
roku, ustanawia tzw. Model Pięciu Kroków rozpoznania przychodów wynikających z umów z klientami. Zgodnie z MSSF 15
przychody ujmuje się w kwocie wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem jednostki – przysługuje jej w zamian za
przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi.
Nowy standard zastąpi wszystkie dotychczasowe wymogi ujmowania przychodów zgodnie z MSSF. Standard ma i obowiązuje
w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
Grupa ma prawo wyboru pełnego bądź zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego, a przepisy przejściowe przewidują pewne
praktyczne rozwiązania.
Grupa zastosowała MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu z zastosowaniem zmodyfikowanej metody retrospektywnej, tj. z
łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu ujętym w dniu pierwszego zastosowania.
Na podstawie przeprowadzonych analiz, w ocenie Grupy zmieni się prezentacja przychodów ze sprzedaży i kosztów sprzedaży w
ten sposób, iż część kwot wykazywanych dotychczas jako koszty sprzedaży, po wprowadzeniu MSSF 15 w życie, pomniejszy
przychody ze sprzedaży. Nie będzie to miało wpływu na wynik finansowy za rok zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku, ani na
kapitały własne grupy na dzień 30 czerwca 2018 roku.
Podejście Grupy do wdrożenia MSSF 15 obejmowało:
- przegląd umów zawartych z kontrahentami.
- przegląd umownych ustaleń z odbiorcami odnośnie sprzedaży i zakupu usług, jak również upustów, zachęt i rabatów które
odbiorcy mogą pozyskać w związku z zakupami w Grupie.
- ustalenia czy poszczególne usługi są odrębne czy też są zależne od transakcji sprzedaży produktów Grupy.
W ocenie Grupy wszystkie zawarte umowy z kontrahentami cechuje duża jednolitość zasad sprzedaży i świadczenia usług, a
różnice wynikają jedynie z ich wartości i intensywności. W związku z tym oraz zgodnie z paragrafem 4 MSSF 15 do wszystkich
umów z danej grupy, jako do portfela umów o podobnych cechach, przyjęto te same zasady rozpoznania przychodu.
Doprecyzowanie zapisów MSSF 15: Przychody z umów z klientami
Doprecyzowanie zapisów MSSF 15 zostało zatwierdzone w dniu 31 października 2017 roku i ma ono zastosowanie do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie (zgodnie z datą rozpoczęcia obowiązywania całego
standardu).
Celem
zmian
w
standardzie
było
wyjaśnienie
wątpliwości
pojawiających
się
w trakcie analiz przedwdrożeniowych odnośnie: identyfikacji zobowiązania do spełnienia świadczenia (performance obligation),
wytycznych stosowania standardu w kwestii identyfikacji zleceniodawcy/agenta oraz przychodów z licencji dotyczących własności
intelektualnej, czy wreszcie okresy przejściowego przy pierwszym zastosowaniu nowego standardu.
Grupa zastosowała te regulacje wraz z datą wdrożenia MSSF 15, tj. od 1 stycznia 2018 roku. Szczegóły w zakresie zastosowania
MSSF 15 opisane są w nocie 15.

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
W dniu 22 listopada 2019 roku Unia Europejska zatwierdziła Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9
Instrumenty Finansowe (MSSF 9). Spółka stosuje MSSF 9 od dnia wejścia w życie standardu czyli od 1 stycznia 2018 i po tej
dacie, bez przekształcania danych porównawczych. W 2017 roku Grupa przeprowadziła szczegółową ocenę wpływu wprowadzenia
MSSF 9 na stosowane przez Grupę zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Grupy lub jej wyników
finansowych.
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Nie zidentyfikowano istotnych różnic w odniesieniu do klasyfikacji i wyceny aktywów i zobowiązań finansowych, za wyjątkiem
akcji/udziałów w spółkach nienotowanych, które mają być wycenione w wartości godziwej.
W przypadku akcji/udziałów w spółkach nienotowanych Grupa ujmuje ich późniejsze zmiany wartości godziwej przez wynik
finansowy.
W odniesieniu do utraty wartości Grupa zidentyfikowała poniższe kategorie aktywów finansowych, w ramach których dokonała
weryfikacji wpływu kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9 na sprawozdanie finansowe:

Należności handlowe z tytuły dostaw i usług,


Depozyty i lokaty w bankach,



Udzielone pożyczki

Należności handlowe są utrzymywane dla uzyskania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, a Grupa nie sprzedaje
należności handlowych w ramach faktoringu – będą one nadal wyceniane w zamortyzowanym koszcie przez wynik finansowy.
Grupa korzysta z praktycznego zwolnienia i dla należności handlowych poniżej 12 miesięcy nie identyfikuje istotnych elementów
finansowania.
Zgodnie z MSSF 9 Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej 12-miesięcznym oczekiwanym stratom
kredytowym bądź oczekiwanym stratom kredytowym w okresie życia instrumentu finansowego. W przypadku należności z tytułu
dostaw i usług, Grupa zastosuje uproszczone podejście i wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej
oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia z tytułu.
Grupa na podstawie analiz na dzień 30 czerwca 2018 roku, oczekuje, że łączna wartość odpisów na oczekiwane straty kredytowe
z tytułu należności handlowych, w związku z zastosowaniem MSSF 9 nie zmieni się o istotną kwotę w stosunku do wartości
odpisu oszacowanego na dotychczasowych zasadach.
W odniesieniu do depozytów i lokat w bankach komercyjnych z powodu wysokiej wiarygodności kredytowej banków
współpracujących Grupa oszacowała wpływ wdrożenia MSSF 9 jako nieistotny z perspektywy sprawozdania finansowego.

Zmiany w MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 “Instrumenty finansowe” w MSSF 4 “Umowy ubezpieczeniowe” zatwierdzone w Unii Europejskiej w dniu 3 listopada 2017 roku. Obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po
raz pierwszy.
Grupa stosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2018 roku.



Zmiany w MSSF 2: „Płatności na bazie akcji” - Klasyfikacja oraz wycena płatności na bazie akcji

Zmiany w MSSF 2 zostały zatwierdzone w dniu 27 lutego 2018 roku i obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie. Celem zmian w standardzie było doprecyzowanie sposobu ujmowania
niektórych rodzajów transakcji płatności na bazie akcji.
Grupa stosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2018 roku.


Zmiana w MSR 40: „Nieruchomości inwestycyjne” - Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnych

Zmiana w MSR 40 została zatwierdzona w dniu 14 marca 2018 roku i obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie. Jej celem jest doprecyzowanie, że przeniesienie nieruchomości z lub
do nieruchomości inwestycyjnych może nastąpić wtedy, i tylko wtedy, gdy nastąpiła zamiana sposobu użytkowania
nieruchomości.
Grupa stosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2018 roku.


Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walucie obcej i płatności zaliczkowe”

Interpretacja została zatwierdzona w dniu 28 marca 2018 roku i obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie. Celem interpretacji jest wskazanie w jaki sposób określić datę
transakcji dla celów ustalenia właściwego kursu (do przeliczeń) transakcji zawartej w walucie obcej w sytuacji, gdy jednostka
płaci lub otrzymuje zaliczkę w walucie obcej.
Grupa stosuje interpretację od 1 stycznia 2018 roku.
• Zmiany do MSSF 1 i MSR 28 w wyniku „Poprawki do MSSF (cykl 2014 - 2016)” - dokonane zmiany w ramach
procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na
rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Zmiany zatwierdzone w UE w dniu 7 lutego 2018 roku do MSSF 1 i MSR 28
obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.
Grupa stosuje zmieniony standard od 1 stycznia 2018 roku.
Na dzień 25 lipca 2018 roku wstąpiły poniższe nowe standardy oraz zmiany do standardów które zostały wydane
przez RMSR i zatwierdzone do stosowania w UE przy czym nie weszły jeszcze w życie:
• MSSF 16 „Leasing” - zatwierdzony w UE w dniu 31 października 2017 roku. Obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
• Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Charakterystyka opcji przedpłaty z ujemną kompensatą - opublikowane w
dniu 12 października 2017 roku. Obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019
roku lub po tej dacie.
Ponadto, na dzień 25 lipca 2018 roku wystąpiły następujące nowe standardy, zmiany do standardów oraz nowa
interpretacja zostały wydane przez RMSR, ale jeszcze nie zostały zatwierdzone do stosowania przez UE:


MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” – obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od
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1 stycznia 2021 roku lub po tej dacie,

• MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie. Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu
zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji MSSF 14,
• Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz późniejsze zmiany. Data wejścia w życie zmian została odroczona
do momentu zakończenia prac badawczych nad metodą praw własności,
• Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” - zmiana, ograniczenie lub rozliczenie planu. Obowiązujące w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku,
• Zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” Długoterminowe udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
• Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2015 - 2017)” – dokonane zmiany w ramach procedury
wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 3, MSSF 11, MSR 12 oraz MSR 23) ukierunkowane głównie na
rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2019 roku lub po tej dacie,
• Interpretacja KIMSF 23 „Niepewność w zakresie rozliczania podatku dochodowego” - obowiązująca w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub po tej dacie.
Według szacunków Grupy, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów - z wyjątkiem MSSF 16 "Leasing"
obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku - nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby
zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy. Wpływ zastosowania MSSF 16 na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
opisano poniżej.


MSSF 16 Leasing

Nowy standard został opublikowany w dniu 13 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2019 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie (ale pod warunkiem równoczesnego
zastosowania MSSF 15). Standard zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące leasingu (m.in. MSR 17) i diametralnie zmienia
podejście do umów leasingowych o różnym charakterze, nakazując leasingobiorcą wykazywanie w bilansach aktywów i
zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingowych, niezależnie od ich rodzaju.
Grupa zastosuje nowy standard od 1 stycznia 2019 roku.

15.Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
15.1.

Profesjonalny osąd

W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd, kierując się
subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie finansowe będzie zawierać
właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:

prawidłowo, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności i przepływy
pieniężne,

odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji,

obiektywne,

sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny,

kompletne we wszystkich istotnych aspektach.
Subiektywna ocena dokonana na dzień 30 czerwca 2018 roku dotyczy rezerw na aktywa biologiczne i zapasy. Spółka dominująca
posiada aktywa biologiczne, na które składają się stada hodowlane i tuczowe indyków, do których zastosowanie ma MSR 41
Rolnictwo.
W początkowym ujęciu wszystkie aktywa biologiczne wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy aktywa biologiczne
wyceniane są w koszcie wytworzenia podlegającym w tym przypadku odpisom z tytułu utraty wartości a w przypadku stad
hodowlanych również umorzeniu równemu wartości jaj wyprodukowanych przez stado. Wartością rezydualną stad hodowlanych
jest wartość rzeźna stada hodowlanego. W przypadku stad tuczowych nie występuje umorzenie.
Występujące losowe przypadki nieproduktywności stad hodowlanych mierzonych ilością zniesionych jaj oraz chorób, są dla Spółki
dominującej przesłanką do tworzenia cyklicznie, na podstawie historycznych doświadczeń, zgodnie z zasadą ostrożności
bilansowej, odpisów aktualizujących potencjalne ryzyko. Spółka dominująca aktualizuje kwotę rezerwy biorąc pod uwagę bieżącą
sytuację i wynik hodowli z ostatnich kilku lat. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki dominującej nie tworzył rezerwy na
aktywa biologiczne.
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15.2.

Niepewność szacunków

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dominującej dokonania szacunków,
jako że wiele informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym nie może zostać wycenione w sposób precyzyjny. Zarząd
weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje
lub doświadczenia z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na 30 czerwca 2018 roku mogą zostać w przyszłości zmienione.
Główne szacunki zostały opisane w następujących notach:
Nota

Rodzaj ujawnionej informacji

Odpisy aktualizujące wartość należności
handlowych

Grupa ma zawartą umowę z ubezpieczycielem zgodnie, z którą
należności handlowe są ubezpieczone średnio w 90 % wartości
do wysokości przyznanego limitu. Jeżeli limit nie może zostać przyznany
lub zostanie dla klienta cofnięty, w sytuacji zagrożenia utraty
wierzytelności Grupa tworzy odpis na utratę wartości zgodnie
z obowiązująca wewnętrzna procedurą. Charakterystyka odpisów
została przedstawiona w Nocie 19.

Odpisy aktualizujące wartość posiadanych
udziałów

Charakterystykę odpisów posiadanych udziałów zawiera Nota 19.

Podatek dochodowy

Założenia przyjęte w celu rozpoznania aktywów z tytułu podatku
odroczonego. Grupa tworząc aktywa od podatku dochodowego bierze
pod uwagę możliwość jego wykorzystania w najbliższej dającej się
przewidzieć przyszłości uwzględniając zasadę ostrożności bilansowej.

Wartość godziwa instrumentów pochodnych oraz
innych instrumentów finansowych

Charakterystyka została przedstawiona szczegółowo w Nocie 28.

Zapasy

Spółka dominująca tworzy rezerwy na zapasy (wyroby gotowe, aktywa
biologiczne) w związku z duża zmiennością warunków rynkowych.
Prezentacja odpisów w Nocie 19.

Rezerwy

Rezerwy
dotyczące
przewidywanych
kosztów
handlowych,
niewykorzystanych urlopów oraz innych tytułów zostały ujawnione
w Nocie 20.

16.Zasady rachunkowości
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Prezentacja sprawozdania oparta jest na MSR 34
Śródroczna sprawozdawczość finansowa przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego.
Powyższe zasady zostały opublikowane w raporcie rocznym za rok 2017.
W bieżącym półroczu nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe Indykpol S.A. oraz sprawozdania finansowe
jej jednostek zależnych sporządzone każdorazowo za okres zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku. Sprawozdania finansowe
jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie jednostki dominującej,
przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji
i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach
rachunkowości wprowadza się korekty.
Wszystkie znaczące salda i transakcje pomiędzy jednostkami Grupy, w tym niezrealizowane zyski wynikające z transakcji
w ramach Grupy, zostały w całości wyeliminowane. Niezrealizowane straty są eliminowane chyba, że dowodzą wystąpienia utraty
wartości.
Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę, a przestają być konsolidowane
od dnia ustania kontroli. Sprawowanie kontroli przez Spółkę dominującą ma miejsce wtedy, gdy posiada ona bezpośrednio
lub pośrednio, poprzez swoje jednostki zależne, więcej niż połowę liczby głosów w danej spółce, chyba, że możliwe jest
do udowodnienia, że taka własność nie stanowi o sprawowaniu kontroli. Sprawowanie kontroli ma miejsce również wtedy,
gdy Grupa ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną danej jednostki.

16.1.

Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego
w dniu zawarcia transakcji lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym typu „forward”.
Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane
na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji:

przychodów ze sprzedaży; jeżeli dotyczą należności z tytułu dostaw i usług,

kosztu własnego sprzedaży; jeżeli dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług,

pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych, jeżeli dotyczą należności lub zobowiązań z tytułu sprzedaży/zakupu
rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych,

przychodów (kosztów) finansowych w przypadku pozostałych pozycji aktywów lub pasywów.
Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane
po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej
w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
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Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu

30.06.2018

31.12.2017

30.06.2017

EURO

4,3616

4,1709

4,2265

USD

3,7440

3,4813

3,7062

GBP
Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie

4,9270

4,7001

4,8132

30.06.2018

31.12.2017

30.06.2017

EURO

4,2395

4,2447

4,2474

USD

3,5194

3,7439

3,8964

GBP

4,8179

4,8457

4,9310

17.Informacje dotyczące segmentów operacyjnych
Segment operacyjny jest częścią składową jednostki:
a) która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku, z którymi może uzyskiwać przychody i ponosić koszty
(w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki),
b) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji
operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów do segmentu i przy ocenie
wyników działalności segmentu, a także
c) w przypadku, której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Segmenty branżowe
Podstawowy wzór podziału sprawozdawczości Spółki dominującej oparty jest na segmentach branżowych. Organizacja
i zarządzanie przedsiębiorstwem odbywają się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów i usług.
Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą, oferującą inne wyroby.
Dla celów zarządczych działalność Grupy została podzielona na trzy segmenty branżowe: Segment A – działalność podstawową,
którą jest produkcja mięsa i przetworów z drobiu, Segment B – chów i hodowlę drobiu, Segment C – produkcja i sprzedaż pasz.
W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków oraz niektórych aktywów i zobowiązań
poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za okres zakończony odpowiednio 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca 2017
roku.
01.01.2018 - 30.06.2018
Przychody ze sprzedaży:

Produkcja mięsa
i przetworów

Chów i hodowla
drobiu

Produkcja
i sprzedaż pasz

Pozostałe

Razem

420 474

35 612

161 210

24 468

641 764

420 474

35 612

75 646

24 464

556 196

85 564

4

85 568

od klientów zewnętrznych
z tytułu transakcji pomiędzy
segmentami
od klientów zewnętrznych
(powyżej 10% obrotów)
Przychody z tytułu odsetek

254
(426)
1 384

-

471

4

729

-

102

471

1 957

62 023

13 324

31 467

2 019

108 833

Aktywa segmentu

234 820

197 142

68 473

76 367

576 802

Zobowiązania segmentu

148 215

-

22 486

11 435

182 136

Koszty z tytułu odsetek
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

Pozostałe informacje dotyczące segmentów
Amortyzacja:
rzeczowych aktywów trwałych
wartości niematerialnych

7 226
6 887
339

1 304
1 304
-

649
618
31

(96)
(3 660)
3 564

9 083
5 149
3 934

Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne

6 382
6 380
2

396
396

1 356
1 356

-

8 134
8 132
2

557

-

-

557

Odpisy aktualizujące z tytułu
utraty wartości zapasów
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Uzgodnienia z danymi skonsolidowanymi
Łączne wartości segmentów
operacyjnych

Pozycje
Przychody ze sprzedaży

Wyłączenia pomiędzy
segmentami

Łączne wartości jednostki

641 764

128 815

512 949

729

554

175

1 957

534

1 423

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

108 833

7 008

101 825

Aktywa

576 802

138 580

438 222

Zobowiązania

182 136

41 129

141 007

Amortyzacja:

Przychody z tytułu odsetek

Koszty z tytułu odsetek

9 083

3 697

5 386

rzeczowych aktywów trwałych

5 149

-

5 149

wartości niematerialnych

3 934

3 697

237

Nakłady inwestycyjne na:

8 134

-

8 134

8 132

-

8 132

2

-

2

557

-

557

rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości zapasów

01.01.2017 - 30.06.2017
Przychody ze sprzedaży:
od klientów zewnętrznych
z tytułu transakcji
pomiędzy segmentami
od klientów zewnętrznych
(powyżej 10% obrotów)
Przychody z tytułu
odsetek

Produkcja mięsa
i przetworów
546 488
546 488

-

Chów i hodowla
drobiu
40 011
40 011

-

Produkcja
i sprzedaż pasz

Pozostałe

Razem

178 319
85 853

26 029
25 749

790 847
698 102

92 466

279

92 745

-

-

407

164

1 278

707
(426)
2 649
-

176
-

744
-

3 569

-

(151)

11 076

9 228

727

20 881

Aktywa segmentu

415 332

190 186

73 594

87 262

766 374

Zobowiązania segmentu

382 325

51 571

22 218

456 114

Koszty z tytułu odsetek
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem

Pozostałe informacje dotyczące segmentów
Amortyzacja:
rzeczowych aktywów
trwałych
wartości niematerialnych

7 973

1 214

541

3 602

13 330

7 714
259

1 213
1

510
31

38
3 564

9 475
3 855

Nakłady inwestycyjne
na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne

3 804
3 682
122

463
463

2 099
2 099

Odpisy aktualizujące z
tytułu utraty wartości
zapasów

1 148

1 000

6 366
6 244
122

2 148

Uzgodnienia z danymi skonsolidowanymi
Łączne wartości segmentów
operacyjnych
790 847

Wyłączenia pomiędzy
segmentami
161 509

Łączne wartości jednostki
629 338

Przychody z tytułu odsetek

1 278

1 133

145

Koszty z tytułu odsetek

3 569

1 083

2 486

20 881

16 712

4 168

Pozycje
Przychody ze sprzedaży

Zysk (strata) przed opodatkowaniem
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)
Aktywa

766 374

176 661

589 713

Zobowiązania

456 114

81 942

374 172

Amortyzacja:

13 330

3 562

9 768

rzeczowych aktywów trwałych
wartości niematerialnych

9 475
3 855

(135)
3 697

9 610
158

Nakłady inwestycyjne na:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne

6 366
6 244
122

6 366
6 244
122

Odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości zapasów

2 148

2 148

Przychody od klientów zewnętrznych. Podział geograficzny odpowiada lokalizacji finalnych odbiorców.
01.01.2018 - 30.06.2018
Kraj (Polska)
Zagranica, w tym
Wielka Brytania
Niemcy
Irlandia
Francja
Belgia
Włochy
Hiszpania
Holandia
Rumunia
Litwa
Ukraina
Austria
Grecja
Słowacja
Bułgaria
Inne kraje
Razem

01.01.2017 - 30.06.2017
386 241

502 630

126 708

126 708

30 951

30 951

13 351

13 351

13 075

13 075

10 947

10 947

9 468

9 468

8 859

8 859

6 929

6 929

5 490

5 490

5 037

5 037

4 180

4 180

3 905

3 905

3 559

3 559

2 495

2 495

1 917

1 917

1 725

1 725

4 820
512 949

4 820
629 338

18. Prezentacja przychodów i kosztów zgodnie z MSSF 15
01.01.2018 - 30.06.2018

zgodnie z MSSF 15

Wpływ

zgodnie z MSR 18

512 948

7 287

520 236

Koszty finansowe

1 434

0

1 434

Koszty sprzedaży

37 188

-7 287

44 476

Podatek

19 241

0

19 241

101 824

0

101 824

3 179

0

3 179

11 345

0

11 345

297 215

0

297 215

zgodnie z MSSF 15

Wpływ

zgodnie z MSR 18

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Zysk brutto
Rozliczenia międzyokresowe
Przychody przyszłych okresów
Kapitał ogółem

01.01.2017 - 30.06.2017
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

629 338

7 012

636 350

Koszty finansowe

2 661

0

2 661

Koszty sprzedaży

39 326

-7 012

46 338

Podatek

1 068

0

1 068

Zysk brutto

4 168

0

4 168

Rozliczenia międzyokresowe

2 290

0

2 290

11 448

0

11 448

215 541

0

215 541

Przychody przyszłych okresów
Kapitał ogółem

W okresie sprawozdawczym zmiana w zakresie MSSF 15 dotyczy głównie sprzedaży w kraju.
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)

19.Przychody i koszty
19.1.

Przychody ze sprzedaży
01.01.2018 30.06.2018

01.01.2017 30.06.2017

Przychody ze sprzedaży

492 076

605 471

kwoty zafakturowane

492 076

605 471

2 080

(1 737)

977

1 613

Przychody ze sprzedaży produktów

Różnice kursowe dotyczące należności z tytułu dostaw i usług
Zyski z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik na realizacji)
Różnice kursowe od kredytów walutowych (wycena i wynik na realizacji)
Razem przychody ze sprzedaży produktów
W tym działalność zaniechana

(816)

988

494 317

606 335

72 028

01.01.2018 30.06.2018

01.01.2017 30.06.2017

Przychody ze sprzedaży

18 631

23 003

kwoty zafakturowane

18 631

23 003

18 631

23 003

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Razem przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
W tym działalność zaniechana

19.2.

2 957

Koszty według rodzaju, w tym koszty świadczeń pracowniczych

Koszty według rodzaju
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych

01.01.2018 30.06.2018

01.01.2017 30.06.2017

9 084

9 768

39 571

41 292

409 601

523 879

82 488

90 859

Podatki i opłaty

2 344

2 429

Pozostałe koszty

2 365

3 298

545 453

671 525

2 830

(8 962)

Koszty świadczeń pracowniczych
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

Razem koszty rodzajowe
Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń międzyokresowych
(+/-)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (-)
Obroty wewnętrzne
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+)
wartość wg kosztu wytworzenia
różnice kursowe dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+)
wartość wg ceny nabycia
Koszty sprzedaży (+)
wartość wg ceny nabycia
utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności

(1 415)

(1 340)

(51 313)

(60 032)

17 601

21 917

513 156

623 107

438 087

541 462

437 826

541 696

261

(233)

17 601

21 917

17 601

21 917

37 188

39 326

37 188

39 270

-

56

Koszty ogólnego zarządu (+)

20 280

20 402

wartość wg ceny nabycia
Razem koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
sprzedaży i koszty ogólnego zarządu

20 280

20 402

513 156

623 107

W tym działalność zaniechana

Koszty świadczeń pracowniczych
Koszty wynagrodzeń (+)
Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (+)
Razem koszty świadczeń pracowniczych

75 546

01.01.2018 30.06.2018

01.01.201730.06.2017

31 123

32 050

8 448

9 242

39 571

41 292
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)

19.3.

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne
Zysk netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

01.01.2018 30.06.2018

01.01.2017 30.06.2017

105 002

30

-

178

-

682

Przychody z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątku
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności innych niż
należności z tytułu dostaw i usług oraz należności odsetkowe
Przychody z tytułu rozwiązanych umów leasingu
Rozliczone dotacje

2 425

Otrzymane darowizny
Przychody z tytułu dzierżawy
Otrzymane kary i odszkodowania

2

3

81

66

69

212

Rozwiązanie rezerw
Zwrot kosztów sądowych przez odbiorcę i należności odzyskane
w drodze egzekucji

102

77

3

7

Inne

417

607

108 101

1 862

Razem pozostałe przychody operacyjne
W tym działalność zaniechana

19.4.

1

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne
Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

01.01.2018 30.06.2018

01.01.2017 30.06.2017
-

9

-

65

Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych
Likwidacja materiałów
Koszty z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątkowych
Strata z odsprzedaży usług, refakturowanych odpłatności
Odpisy aktualizujące wartość należności innych niż należności z tytułu dostaw
i usług oraz należności odsetkowe
Rezerwa na przyszłe koszty z tytułu odpraw emerytalnych
Darowizny przekazane
Kary i odszkodowania
Koszty postępowania sądowego

41
2

1 656
19

31

647

415

11

2

Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu dostaw i usług
Odpis aktualizujący wartość zapasów

890

48

Inne

1 673

819

Razem pozostałe koszty operacyjne

4 898

1 430

W tym działalność zaniechana

19.5.

9

Przychody i koszty finansowe netto

Przychody finansowe
Przychody z tytułu odsetek
pożyczki
należności

01.01.2018 30.06.2018

01.01.2017 30.06.2017

175

145

-

3

115

118

środki pieniężne i ich ekwiwalenty

40

leasing

20

24

pozostałe
Zyski z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik na realizacji)
Pozostałe

13
76

22

264

167

01.01.2018 30.06.2018

01.01.2017 30.06.2017

1 424

2 137

1 098

1 789

z tytułu leasingu finansowego

90

120

dotyczące zobowiązań handlowych

57

11

179

218

Przychody finansowe

Koszty finansowe
Koszty z tytułu odsetek
z tytułu kredytów i pożyczek

pozostałe
Prowizje

349

Straty z tytułu różnic kursowych
Straty z tytułu instrumentów pochodnych (wycena i wynik na realizacji)
Koszt likwidacji udziałów/akcji

95
10
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)

Instrumenty finansowe
Pozostałe

80

Koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe netto

1 434

2 661

(1 170)

(2 494)

20.Udziały i akcje
Udziały i akcje

30.06.2018

31.12.2017

Udziały i akcje w spółkach zależnych
Udziały i akcje w pozostałych podmiotach
Udziały i akcje razem
W tym działalność zaniechana

20.1.

Pozostałe aktywa finansowe (długo- i krótkoterminowe)

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)

30.06.2018

31.12.2017

430

578

430

578

30.06.2018

31.12.2017

Pożyczki udzielone
Pozostałe należności
Inne aktywa finansowe, instrumenty pochodne
Razem pozostałe aktywa finansowe
Pozostałe aktywa finansowe (krótkoterminowe)
Pożyczki udzielone
Inne aktywa finansowe, instrumenty pochodne

1 716

2 820

Razem pozostałe aktywa finansowe

1 716

2 820

-

279

W tym działalność zaniechana

21.Zawiązanie odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich odwrócenie
01.01.2018 30.06.2018

01.01.2017 30.06.2017

28

-224

Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe
Zawiązanie odpisów aktualizujących
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne
Zawiązanie odpisów aktualizujących
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji
Zawiązanie odpisów aktualizujących
Odwrócenie odpisów aktualizujących

-28

224

Odpisy aktualizujące wartość należności

0

56

Zawiązanie odpisów aktualizujących

6

81

Odwrócenie odpisów aktualizujących

6

25

557

-3 185

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Zawiązanie odpisów aktualizujących

3 499

623

Odwrócenie odpisów aktualizujących

2 942

3 808
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)

22.Rezerwy
Rezerwy 01.01.2018 30.06.2018
Stan na początek okresu
Utworzenie

Rezerwa na
koszty
handlowe

Rezerwa na
niewykorzystane
urlopy

584

1 116

5 920

901

Rozwiązanie

Rezerwa na
odprawy
emerytalne
i rentowe

Pozostałe,
w tym rezerwa
na premie

1 511

4 879

51 942

58 763

8 281

8 523

Wykorzystanie

3 977

618

217

34 925

39 737

Stan na koniec okresu

2 527

1 157

1 294

10 404

15 382

Rezerwy 01.01.2017 31.12.2017
Stan na początek okresu
Utworzenie
Rozwiązanie
Wykorzystanie
Stan na koniec okresu

242

Ogółem

1 668

Rezerwa na
koszty
handlowe

Rezerwa na
niewykorzystane
urlopy

Rezerwa na
odprawy
emerytalne
i rentowe

Pozostałe,
w tym rezerwa
na premie

Ogółem

1 882

932

1 720

2 118

6 653

14 007

504

232

118 767

133 510

-

76

13

17 029

17 119

15 305

243

429

102 188

118 166

584

1 116

1 511

1 668

4 879

Struktura czasowa rezerw

30.06.2018

31.12.2017

1 270

1 487

część długoterminowa
część krótkoterminowa
Razem rezerwy
W tym działalność zaniechana

14 112

3 392

15 382

4 879

2 394

1 241

23.Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje pozabilansowe

Zobowiązania warunkowe
Poręczenie spłaty kredytu
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w
głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów
handlowych
Poręczenie zobowiązań, które są zabezpieczeniem wykonania
umów handlowych przez podmiot zależny
Razem zobowiązania warunkowe

30.06.2018

31.12.2017
302 536

11 646

12 816

11 646

315 352

24.Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Po okresie sprawozdawczym tj. 6 sierpnia 2018 r. Indykpol S.A. zawiązała spółkę zależną „Zdrowy Drób” Sp. z o.o. z kapitałem
zakładowym 10 tys. zł. Przedmiotem działalności nowego podmiotu będzie prowadzenie działalności hodowlanej, produkcja
piskląt oraz odchów indyków. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział KRS z dnia 19 września spółka została
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS.
W dniu 20 września 2018 roku Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie i Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” Spółka Akcyjna w
Świebodzinie przyjęły Plan połączenia. Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
(dalej k.s.h.) (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. ELDROB, na spółkę
przejmującą, tj. INDYKPOL.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zdarzeń opisane zostały w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej za I
półrocze 2018 roku.
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INDYKPOL
ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018R (w tys. zł)

25.Informacje o podmiotach powiązanych
Następująca tabela przedstawia kwoty rozrachunków, zobowiązań warunkowych i transakcji zawartych przez Grupę z podmiotami
powiązanymi, które nie są konsolidowane za dany rok obrotowy.
01.01.2018 - 30.06.2018

Przychody ze sprzedaży
jednostkom powiązanym

przychody ze sprzedaży
produktów

przychody ze
sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych oraz
wartości
niematerialnych

przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

Jednostkom zależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem przychody ze sprzedaży
jednostkom powiązanym

81
81

01.01.2017 - 30.06.2017

Przychody ze sprzedaży od
jednostek powiązanych

przychody ze sprzedaży
produktów i usług

przychody ze
sprzedaży rzeczowych
aktywów trwałych oraz
wartości
niematerialnych

przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

Jednostek zależnych
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem przychody ze sprzedaży
jednostkom powiązanym

49 473

145

49 618

49 473

145

49 618

01.01.2018 - 30.06.2018

Zakup pochodzący od jednostek
powiązanych

zakup rzeczowych
aktywów trwałych
i wartości
niematerialnych

zakup towarów
i materiałów

zakupu usług

Jednostkom zależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem zakupy pochodzące od
jednostek powiązanych

32

2

34

32

2

34

01.01.2017 - 30.06.2017

Zakup pochodzący od jednostek
powiązanych
Jednostek zależnych

zakup towarów
i materiałów

zakupu usług

Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem zakupy pochodzące od
jednostek powiązanych

Należności od podmiotów powiązanych

zakup rzeczowych
aktywów trwałych
i wartości
niematerialnych

321

31

352

321

31

352

30.06.2018

31.12.2017

Jednostkom zależnym
Od pozostałych podmiotów powiązanych
Razem należności od podmiotów powiązanych
Odpisy aktualizujące wartość należności od podmiotów
powiązanych

10 729

2 546

10 729

2 546

01.01.2018 –
30.06.2018

01.01.2017 –
30.06.2017

30.06.2018

31.12.2017

Stan na początek okresu
Zwiększenia – odpis utworzony w rachunek zysków i strat
Rozwiązanie – odpis odwrócony w rachunek zysków i strat
Wykorzystanie
Stan na koniec okresu

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych
Jednostkom zależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym

2

27

Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

2

27
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Udzielone gwarancje i poręczenia
Jednostkom zależnym

30.06.2018

31.12.2017

11 646

315 352

11 646

315 352

30.06.2018

31.12.2017

Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem udzielone gwarancje i poręczenia

Pożyczki od podmiotów powiązanych
Jednostkom zależnym
Pozostałym podmiotom powiązanym
Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych

Zaprezentowane transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi zawarte zostały z Rolmex S.A. oraz Rezydencje Anin
sp. z o.o. Rolmex S.A. jest podmiotem dominującym w stosunku do Indykpol S.A., Rezydencje Anin sp. z o.o. jest podmiotem
zależnym od Rolmex S.A.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach
zawartych na warunkach rynkowych.

26.Podatek dochodowy
Główne składniki obciążenia podatkowego za I półrocze zakończone dnia 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca 2017 roku
przedstawiają się następująco:
01.01.2018 30.06.2018

01.01.2017 30.06.2017

19 241

1 068

19 241

1 068

Odroczony podatek dochodowy

805

-645

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych

805

-645

20 046

423

19 241

1 068

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego

Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody/Kapitał
Bieżący podatek dochodowy
Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału udziałowego/akcyjnego
Odroczony podatek dochodowy
Podatek od niezrealizowanego zysku/(straty) z tytułu aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Podatek od rozliczonych w ciągu roku instrumentów zabezpieczających przepływy
pieniężne

805

Korzyść podatkowa / (obciążenie podatkowe) wykazane w kapitale własnym

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej,
z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej za okres zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku
i 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:
01.01.2018 30.06.2018
Zysk /(strata) brutto przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce,
wynoszącej 19%
Różnice wynikające z nieutworzonych rezerw i aktywów
w latach ubiegłych

01.01.2017 30.06.2017

102 379

4 168

-554
101 825

4 168

19 347

792

58

(118)

Podatek odroczony odniesiony w kapitały

230

104

Dotacje Sapard

729

92

(318)

(447)

20 046

423

20 046

423

20%

10%

Otrzymane dywidendy

Pozostałe
Podatek według efektywnej stawki podatkowej
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów
Podatek dochodowy przypisany działalności zaniechanej
Efektywna stawka podatkowa
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Pogrupowanie całkowitych dochodów
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej
za okres:
Dochody całkowite, które w późniejszych okresach, po spełnieniu
określonych warunków, zostaną przeniesione do wyniku okresu
Dochody całkowite, które w późniejszych okresach nie zostaną
przeniesione do wyniku okresu
Podatek dochodowy od dochodów całkowitych, które w późniejszych
okresach zostaną przeniesione do wyniku okresu
Podatek dochodowy od dochodów całkowitych, które w późniejszych
okresach nie zostaną przeniesione do wyniku okresu
Suma dochodów całkowitych

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

01.01.2018 –
30.06.2018

01.01.2017 –
31.12.2017

81 779

7 568

-526

912

-

-

0

0

0

0

81 253

8 480

30.06.2018

30.06.2017

3 071

3 885

-

191

Odniesione na wynik finansowy
Strata podatkowa
Zapasy (odpisy aktualizacyjne)
Należności + środki pieniężne (różnice kursowe)

146

17

Amortyzacja znaków towarowych

467

449

Krótkoterminowe rezerwy z tytułu wynagrodzeń

161

330

Rezerwa na świadczenia pracownicze

901

544

1 012

1 259

Rezerwa na spodziewane koszty
Zobowiązania różnice kursowe
Leasing
Udziały(odpisy aktualizujące)

33

6

1 436

1 318

203

217

Odsetki od zobowiązań

2

2

Instrumenty walutowe

-

19

7 432

8 238

7 432

8 238

30.06.2018

30.06.2017

Amortyzacja

5 714

6 043

Leasing

2 089

2 094

82

106

Razem odniesione na wynik finansowy
Odniesione na kapitał własny
Razem aktywo na podatek odroczony
Stan pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Odniesione na wynik finansowy

Należności + środki pieniężne (różnice kursowe)
Zobowiązania różnice kursowe od zobowiązań
Instrumenty walutowe
Rabaty potransakcyjne
Razem odniesione na wynik finansowy

-

9

78

78

-127

62

7 836

8 392

3 669

4 010

Odniesione na kapitał własny
Z tytułu przejścia na MSR
WTT zabez. odniesione na kapitał. włas.

-

291

Razem odniesione na kapitał własny

3 669

4 301

11 504

12 692

Razem rezerwa na podatek odroczony

27.Cykliczność, sezonowość działalności
Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego.

28.Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych
W prezentowanym okresie Grupa nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

29.Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy
Zarząd Spółki dominującej niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2018 roku podjęło
uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2017 rok została
przeznaczona kwota w wysokości 2 499 600,00 zł. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosiła 0,80 zł. Dywidendą zostały
objęte wszystkie akcje Indykpolu, tj. 3 124 500. Uprawnionymi do dywidendy byli akcjonariusze Spółki będący właścicielami
akcji Emitenta w dniu 16 sierpnia 2018 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 31 sierpnia 2018 roku.
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30.Pochodne instrumenty finansowe
Od 1 lipca 2014 roku Spółka dominująca Grupy Kapitałowej stosuje politykę zarządzania ryzykiem walutowym określającą:

cele zarządzania ryzykiem walutowym,

kompetencje oraz zadania władz Spółki i jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem
walutowym,

proces zarządzania ryzykiem walutowym w Spółce,

pomiar efektywności zabezpieczenia.
Za cel strategiczny zarządzania ryzykiem walutowym, rozumianym jako wpływ zmienności czynników ryzyka rynków finansowych
na wynik finansowy przyjęto m.in. minimalizację wrażliwości przepływów finansowych Spółki Indykpol na czynniki ryzyka
walutowego (zmiany kursów walutowych).
Cel ten realizowany jest poprzez identyfikację, pomiar, zabezpieczenie ryzyka oraz ocenę i monitorowanie wdrożonych strategii
zabezpieczających Spółki.
Spółka przyjęła do zabezpieczenia przyszłych transakcji walutowych:

kontrakty forward (MSR 39 pkt 72; MSR 39 „Objaśnienia stosowania” OS 108, MSR 39 „Wytyczne stosowania ”sekcja
F, punkt F.5.6 Rachunkowość zabezpieczeń: zastosowanie wystawionych opcji w łącznych instrumentach
zabezpieczających)

symetryczne strategie opcyjne (MSR 39 pkt 75 i MSR 39 „Objaśnienia stosowania” OS94, MSR 39 „Wytyczne
stosowania” sekcja F, punkt F.1.3 Rachunkowość zabezpieczeń: zastosowanie wystawionych opcji w łącznych
instrumentach zabezpieczających oraz F.1.8 Połączenie opcji wystawionej i nabytej).
W polityce zabezpieczeń przyjęto, że wyżej wymienione transakcje zabezpieczające zawierane będą na okresy do 24 miesięcy.

Prezentacja skutków rachunkowości zabezpieczeń w sprawozdaniu finansowym
Grupa stosuje metodę rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge; MSR 39 pkt 95-101), która polega
na zabezpieczeniu planowanych przychodów ze sprzedaży, z którymi wiąże się ryzyko walutowe wpływające na rachunek zysków
i strat (MSR 39 pkt 88 c) i których prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysoce prawdopodobne (MSR 39 pkt 88 c).
Głównym celem rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych jest zabezpieczenie przychodów operacyjnych przed
zmianami kursu walutowego między datą powstania ekspozycji walutowej i transakcji zabezpieczającej a datą realizacji
ekspozycji i transakcji zabezpieczającej.
Instrumenty zabezpieczające (pochodne kontrakty terminowe) są, co do zasady utrzymywane do daty zapadalności.
Jeżeli nastąpi zmiana w planie przychodów, Spółka może podjąć decyzję o:

zawarciu dodatkowego instrumentu pochodnego, jeśli przychód wystąpi później od planowanego,

wcześniejszym zamknięciu instrumentu pochodnego, jeśli zabezpieczony przychód wystąpi wcześniej od planowanego.
Jeśli oczekuje się, że zabezpieczany planowany przychód nie wystąpi – wszystkie skumulowane zyski lub straty związane
z instrumentem zabezpieczającym odnoszone na kapitał własny przez okres, w którym zabezpieczenie było efektywne ujmuje się
w rachunku zysków i strat (MSR 39 pkt 101 c).
Gdy prawdopodobieństwo wystąpienia planowanej transakcji przestaje być wysokie, ale transakcja jest ciągle oczekiwana –
skumulowane zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym odnoszone na kapitał własny przez okres, w którym
zabezpieczenie było efektywne są nadal ujmowane w kapitale własnym do czasu wystąpienia planowanej transakcji lub do
momentu, kiedy zaprzestanie się oczekiwać jej realizacji (MSR 39 pkt 101 d).
Zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających zalicza się, się w części efektywnej do kapitałów własnych Spółki
(MSR 39 pkt 95a) w pozycji kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających a w części nieefektywnej do rachunku
zysków i strat (MSR 39 pkt 95b) w pozycji pozostałe przychody/koszty operacyjne. W momencie realizacji zabezpieczanego
przychodu ze sprzedaży, zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających ujmowane są w bieżącym wyniku
finansowym w pozycji przychody ze sprzedaży ((MSR 39 pkt 100).
Na dzień rozpoczęcia zabezpieczenia oraz na dzień kończący rok obrotowy, dokonuje się oceny efektywności.
Dla wszystkich powiązań zabezpieczających, przeprowadza się test regresji liniowej - gdzie zmienną objaśnianą jest wartość
składników ekspozycji desygnowanej do powiązania. Powiązanie uznaje się za efektywne, jeśli zachodzą łącznie poniższe trzy
warunki: oszacowanie współczynnika kierunkowego prostej znajduje się w przedziale [-1,25, -0,8], współczynnik R2 jest większy
niż 0,96, a statystyka testowa o rozkładzie F-Snedecora potwierdza istotność oszacowań parametrów modelu.
Na koniec każdego miesiąca dokonuje się pomiaru efektywności zabezpieczania - efektywność retrospektywna- porównując
skumulowaną zmianę wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego do skumulowanej zmiany wartości przyszłych
przepływów pieniężnych oszacowaną na podstawie danych dotyczących rynku walutowego z dnia wyceny.
Efektywność uznaje się za wysoką o ile mieści się w przedziale 80%-125%.

Wartość godziwa instrumentów zabezpieczających
Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartość godziwa transakcji walutowych spełniających kryterium zaliczenia ich do rachunkowości
zabezpieczeń zgodnie z MSSF 9 wynosiła (649,13) tys. złotych z czego część efektywna wyniosła (123,38) tys. złotych i jako
wartość efektywna w całości została ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny oraz w kwocie (525,75 )tys. jako wartość
nieefektywna wynikająca ze zmiany wartości wyceny punktów terminowych forward została ujęta w innych całkowitych
dochodach i w oddzielnym składniku kapitału własnego. Spółka w okresach wcześniejszych stosowała rachunkowości
zabezpieczeń zgodną z MSR 39.
Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka nie posiadała umów z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, spełniającymi
wymogi wydzielenia ich z umów zasadniczych ani nie zawierała kontraktów pochodnych w celach spekulacyjnych.
W okresie sprawozdawczym (od 01.01.2018 do 30.06.2018) Spółka zrealizowała dodatni wynik na instrumentach pochodnych
zamykając transakcje forward i opcje walutowe w kwocie w kwocie 1114,7 tys. zł (w analogicznym okresie 2017 – dodatni
w kwocie 1 132 tys. zł).
Indykpol S.A. wycenia instrumenty pochodne w wartości godziwej przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów
zabezpieczających (walutowych transakcji terminowych forward) wykorzystując kursy walutowe, stopy procentowe, etc. dla
walut notowane na aktywnych rynkach. Wartość godziwa instrumentów pochodnych ustalana jest w oparciu o przyjęty na rynku
modele wyceny dla tego typu transakcji.
Poniższa tabela przedstawia analizę instrumentów zabezpieczających wycenianych w wartości godziwej, pogrupowanych według
trzypoziomowej hierarchii, gdzie:
Poziom 1 - wartość godziwa oparta jest o ceny giełdowe (niekorygowane) oferowane za identyczne aktywa lub zobowiązania
na aktywnych rynkach,
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Poziom 2 - wartość godziwa ustalana jest na bazie wartości obserwowanych na rynku jednakże nie będących bezpośrednim
kwotowaniem rynkowym (np. ustalane są przez odniesienie bezpośrednie lub pośrednie do podobnych instrumentów istniejących
na rynku),
Poziom 3 - wartość godziwa nie opierająca się o obserwowalne dane rynkowe.
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Razem

0

-649

0

-649

W okresie sprawozdawczym jak również w okresie porównywalnym nie dokonano przesunięcia między poszczególnymi
hierarchiami wartości godziwej instrumentów zabezpieczających jak również nie nastąpiła zmiana ich klasyfikacji w wyniku
zmiany celu lub wykorzystania.
Nie występują różnice pomiędzy wartością bilansową a
wartością godziwą instrumentów zabezpieczających.
Zmianie uległ natomiast sposób ujmowania składowych wyceny w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego,
związany z zastosowaniem od dnia 01.01.2018 standardu MSSF 9.

Pochodne instrumenty finansowe

30.06.2018

31.12.2017

1 716

2 820

Aktywa długoterminowe
Aktywa długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych razem
Aktywa krótkoterminowe, z tego
instrumenty zabezpieczające

2 820

instrumenty handlowe
Aktywa krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych razem

1 716
1 716

2 820

Razem aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

1 716

2 820

Zobowiązania długoterminowe, z tego

13

instrumenty zabezpieczające

13

instrumenty handlowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych razem

13

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych razem

649

0

649

0

Razem zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

649

13

Instrumenty
zabezpieczające

Typ instrumentu
pochodnego
Kontrakty forward EUR

Pierwotna wartość
nominalna w
walucie w tys.

30.06.2018
Aktywa
Zobowiązania
finansowe
finansowe
KT

10 920

DT

KT

DT

Pierwotna
wartość
nominalna
w walucie
w tys.

31.12.2017
Aktywa
Zobowiązania
finansowe
finansowe
KT

Kontrakty forward USD

1 000

60

Opcje walutowe EUR

6 000

1 203

Białe certyfikaty
Razem

1 594

DT

KT

DT

649

1 716
1 716

1 557
649

13

1 557
2 820

13
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31. Działalność zaniechana
31.1.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1 marca 2018 roku Grupa zawarła umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej, w szczególności,
zakład uboju kurczaka w Lublinie oraz wylęgarnię piskląt kurczęcych w Turce na rzecz SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne
S.A. z siedzibą w Karczewie, za cenę sprzedaży równą cenie referencyjnej w kwocie 190.070.268,26 tys. zł, która uwzględnia
prognozowaną korektę o elementy długu netto i odchylenia od referencyjnego kapitału obrotowego. Ostateczna cena sprzedaży
została ustalona na podstawie wartości kapitału obrotowego netto wynikającej z bilansu sporządzonego na dzień 1 marca 2018
roku.
Przedmiotem sprzedaży jest funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie
Sprzedającego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, stanowiących zorganizowaną część
przedsiębiorstwa w rozumieniu następujących przepisów: (i) art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz (ii) art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze produkcji i sprzedaży piskląt kurczęcych, sprzedaży paszy,
uboju oraz sprzedaży mięsa kurczęcego, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania
w ramach: zakładu uboju kurczaka (oraz sezonowo gęsi) w Lublinie położonego przy ul. Zimnej 2 oraz wylęgarni piskląt
kurczęcych w Turce.
Ze środków pochodzących z transakcji Grupa całkowicie spłaciła zobowiązania kredytowe wobec Konsorcjum Banków, w których
skład wchodzą: Bank Zachodni WBK S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.
O szczegółowe dane wynikające z działalności zaniechanej uzupełnione są poszczególne noty niniejszego sprawozdania.

31.2.

Likwidacja zakładu Eldrob S.A.

W 2017 r. zespół produkcyjny w Świebodzinie pracował nad optymalizacją kosztów produkcji. Wdrożono szereg projektów w celu
poprawy efektywności działania zakładu oraz poprawy wydajności pracy np. Lean Passion, White Board, TPM, BEE, 5S. Wszystkie
te działania nie były w stanie zagwarantować takiej obniżki kosztów, która zapewniłaby opłacalność funkcjonowania zakładu przy
tak niskim wolumenie produkcji, jaki jest tam realizowany.
Grupa wyprodukowała 6453 ton przetworów, o 17% mniej niż w roku poprzednim i o 29% mniej niż zakładał plan. Rada
Nadzorcza stwierdziła, że bieżący poziom produkcji, realizowany w zakładzie w Świebodzinie jest niewystarczający do uzyskania
satysfakcjonujących wyników ekonomicznych.
Po okresie sprawozdawczym, w dniu 12 marca 2018 r. działając w oparciu o art. 21 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki oraz
uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zamknięcie zakładu produkcyjnego Spółki
w Świebodzinie. Zarząd Spółki uznał, że w sytuacji pogłębiającego się od trzech lat spadku skali produkcji i negatywnych
wyników finansowych zakładu, po wypowiedzeniu w dniu 12 marca 2018 roku umowy współpracy przez głównego zleceniodawcę
jakim jest Indykpol S.A. zakład nie może dalej funkcjonować. Dalsze utrzymywanie nierentownej produkcji znacznie
pogorszyłoby obecną sytuację finansową Spółki i uniemożliwiłoby w przyszłości wywiązanie się z zobowiązań wobec pracowników
i dostawców. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Lubuskich Zakładów Drobiarskich „Eldrob” S.A. do opracowania nowej strategii
oraz wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd wszelkich działań mających na celu zakończenie produkcji w zakładzie
w Świebodzinie, w tym likwidacji zakładu pracy.

32.Dodatkowe informacje
Grupa ujawniła wszelkie zdarzenia lub transakcje, które są istotne dla zrozumienia bieżącego okresu śródrocznego,
w szczególności rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy
środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ.
Podejmując decyzje dotyczące ujmowania, klasyfikacji lub ujawniania danej pozycji dla celów śródrocznej sprawozdawczości
finansowej, ocenia się jej istotność w odniesieniu do danych finansowych dotyczących okresu śródrocznego. Oceniając istotność
uwzględnia się, że wycena śródroczna może opierać się na wartościach szacunkowych w większym zakresie, niż wycena rocznych
danych finansowych.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
……………………………………………….
Małgorzata Turalska
Główna Księgowa

……………………………………………….
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu
Spółki Dominującej

Olsztyn, dnia 28 września 2018 roku
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